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A jelen és a múlt
 
Jeremy

 
Ma van pontosan két  hónapja,  hogy meglőttek a jótékonysági  estélyen,  de ebben a

pillanatban úgy éreztem, mintha évek teltek volna el.  Az irodámban ültem ma is,  mint
általában mindennap és dolgoztam, mikor eszembe jutott az egész ügy, bár nagyon nem
akartam emlékezni rá, ezért próbáltam kizárni a gondolataimból. Ránéztem az órámra, már
elmúlt  öt,  így  lekapcsoltam a  gépemet  és  megfogtam a  sétabotomat.  Már  alig  volt  rá
szükségem,  egészen  jól  mozogtam  a  sérülésemhez  képest,  de  az  orvos  utasítására
használnom kellett. Kibicegtem az előtérbe, Clara éppen pakolt, szomorkásan rám pillantott,
majd elköszöntünk egymástól. Carlos oda lent várt rám a garázsban a kocsi mellett, így
becsusszantam a jármű hátsó ülésére.

- Haza megyünk uram? – kérdezte, miután ő is beült.
- Nem Carlos. Emilyhez vigyél. – adtam ki az utasítást, mire a sofőröm homlokráncolva

vizsgálgatott a visszapillantó tükörből, de egy szó nélkül kihajtott a garázsból, majd besorolt
a  forgalomba.  Ma esős időnk volt,  beköszöntött  az  igazi  ősz New Yorkra.  Most  éppen
zuhogott, hangosan kopogott az eső az üvegen. Az én kedvem is olyan komornak bizonyult,
akár a kinti időjárás, de általában mindig ilyen hangulatban voltam, mikor őt nem tudhattam
magam mellett. Tizenöt perccel később Carlos leparkolt Emily lakásának mélygarázsában,
így megúsztuk a sok vizet. Féltem, rettentően féltem a találkozástól, elvégre nem láttam már
őt  úgy két hónapja. Iszonyatosan hiányzott és egyszerűen önkívületi állapotba kerültem,
mikor nem volt velem. Semmi nem segített, nem tudtam enyhíteni, vagy elfeledni a hiányát,
szerelmes voltam, sőt ha  a szerelem  felett  még létezett valami, azt én biztosan éreztem
iránta.  Megijedtem mikor  Carlos  kinyitotta  az  ajtómat,  mivel  teljesen  a  gondolataimba
merültem, de hamar magamhoz tértem és kiszálltam a kocsiból. Elsántikáltam a liftig, majd
benyomtam a megfelelő emelet gombját. Próbáltam megnyugodni, kisebb-nagyobb sikerrel
ment is. Miután kiléptem a felvonóból a bejárat előtt nagy levegőt vettem és bekopogtam. Az
ajtó kitárult és megpillantottam őt, a szerelmemet, a mindenemet. Csupán egy fekete szatén
köntöst viselt, gyönyörűen festett, feltűzte a haját, a szemei szomorúan és megdöbbenten
szegeződtek rám, sőt az ajka is elállt egy kicsit döbbenetében. Nagyon nem számított rám,
de ez most cseppet sem érdekelt, hiszen annyira hiányzott, már a látványától kikészültem.
Legszívesebben a karjaimba kaptam volna, de nem lehetett, nem voltunk olyan viszonyban,
többé  már  nem.  Mélyet  lélegeztem,  hogy  újra  érezhessem  bódító  illatát,  el  kellett
raktároznom vész esetére. A vonzódás pont ugyanolyan volt mikor először megpillantottam,
erős, elsöprő és teljesen hatalmába kerített. Akartam, nagy-nagyon akartam, de fogalmam
sem volt, hogy ő akart e még engem.

- Szia. – szólaltam meg végül, nagyon halk volt a hangom, nem úgy, mint az utolsó
alkalommal, amikor beszéltünk.

- Mit keresel itt? – kérdezte nem túl szívéjesen és úgy tűnt még mindig nem hisz a
szemének. Pedig itt álltam előtte, itt vagyok cica, csak miattad, csak érted. Emily lenézett
rám, meg a botomra és rögtön elszomorodott. Megakartam vigasztalni, előre léptem, de
aztán bátortalanul vissza. Istenem, olyan voltam, mint egy idióta, teljesen megváltoztam, ő
megváltoztatott.



-  Tudom,  hogy  nem  vagyok  túl  jó  neked  –  kezdtem  bele  a  vallomásba,  amit  már
számtalanszor átgondoltam a fejemben, de sose sikerült semmi értelmeset összeraknom,
pedig jól tárgyaltam. Esküszöm jó voltam benne, de nem vele - Szörnyen viselkedtem és
bocsánatot kérek érte – folytattam - Nem tudtam elviselni, hogy többé már nem nézel rám
úgy,  mint  egy  igazi  férfire.  Kérlek  hadd  próbáljam  meg,  hátha  újra  vonzónak  fogsz
találni…én belehalok ebbe…

- Emily, hol az ingem? – egy idegen pasas lépett Emily mögé. Egy barnahajú, közép
magas férfi, fogalmam sem volt, hogy ki ő, de haragra gerjedtem, viszont e mellett mást is
éreztem. Fájdalmat, mérhetetlen kín szorította össze a mellkasomat, sosem éreztem még
így. Minden reményem összetört. Menekülni akartam, futni, de az még nem ment. Emily
szóra nyitotta a száját, de nem hallgattam meg, a liftbe iszkoltam az ajtó pedig hamar rám
csukódott. Van valakije. Először azt gondoltam, csak az eső miatt volt köntösben, elázott, de
úgy tűnt más oka volt rá. Valószínűleg éppen megzavartam valamit. Ettől hirtelen bennem
rekedt  a  levegő,  szorítottam  a  botomat,  erősen  és  mikor  megérkezett  a  lift,  csak
megkövülten  álltam.  Térdre  akartam  rogyni,  leülni,  vagy  valami,  de  Carlos  megjelent
előttem, fogalmam sem volt mit olvasott le az arcomról, de támogatóan mellém lépett és a
kocsihoz kísért.

-  Menjünk a hotelbe.  –  mondtam Carlosnak.  Miután beültünk már indított  is.  Minél
távolabb akartam lenni és egyedül maradni. Megcsörrent a telefonom, Emily keresett, de
felindultságomban  kihajítottam  az  ablakon  a  készüléket.  Könny  szökött  a  szemembe,
megpróbáltam magamba fojtani az érzéseimet, viszont mostanában ez már nem ment olyan
könnyen.

A hotelben már régen elkészítették a lakosztályomat, ugyanis rengeteg időt töltöttem itt
a fizioterápia miatt. Úsznom kellett, rettentő sokat. Carlos kiment a lakosztályból én pedig
szabad utat  engedtem a dühömnek.  Áthajítottam a botomat a szobán,  a falról  csattant
vissza,  de  ettől  sem  éreztem  jobban  magam,  így  elvettem  egy  üveg  whiskyt  és  jól
meghúztam.  Nem  akartam  érezni,  nem  akartam  ezt  a  fájdalmat,  nem  akartam  a
gondolataimat. Újra és újra ittam, közben levettem a hülye nyakkendőmet. Kényelembe
helyeztem magam és úgy folytattam tovább az ivászatot. Lement a nap mikor kopogtak,
ingadozva,  cseppet  részegen  ajtót  nyitottam.  Vanessa  állt  velem  szemben,  ugyanis
megbékéltem a jelenlétével,  ő  lett a támaszom, mindenben segített amiben csak tudott.
Nélküle nem tudtam volna felépülni. Végig mellettem volt és ez sokat jelentett, még ha nem
is adtam tudtára – Carlos hívott? – kérdeztem megtámaszkodva az ajtófélfában.

- Igen. Beengedsz?
- Persze. – eljött mellettem és közben kivette az üveget a kezemből.
- Emily? – szégyenlősen bólintottam, mire megölelt – Itt az ideje, hogy visszavegyem, ami

az enyém. – súgta a fülembe. Egymásra néztünk, a keze félig az arcomon volt,  félig a
fülemen, a másik a derekamat fogta. Közeledett és én hagytam, megcsókoltuk egymást,
lassan járt körbe a nyelve a számban. Gyengéd volt és finom – Túl részeg vagy ahhoz, hogy
ezt  most  folytassuk.  Gyere  szívem.  –  megfogta  a  kezem,  az  ágyhoz  mentünk,  én  meg
ledőltem rá. – Elmondod mi történt? – faggatózott.

- Elmentem hozzá. – közöltem vele.
- Értem. És mi történt? – mellém feküdt, a fejemet kezdte el simogatni.
- Van valakije.
- Meg sem érdemel téged. Ne borulj ki miatta, nem éri meg.
-  Ne haragudj.  –  szabadkoztam, az utóbbi időben túl  sokszor borultam ki és rendre

Vanessa próbált rendbe hozni.



- Nem kell bocsánatot kérned. Miért nem haza mentél? – kérdezett tovább.
-  Mert nem akartam egyedül lenni a lakásomban. Itt  jobb, reggel pedig folytatom a

rehabilitációt még több úszással és egy kis kondival. – mondtam neki akadozó nyelvvel.
- Jól van bébi, aludj csak. – puszilta meg az arcomat.
- Itt maradsz reggelig? – felnéztem a szemébe.
- Egész hétvégére itt maradok veled, de most haza kell ugranom és neked is hozok ruhát.

Ne aggódj nem megyek el, míg nem alszol el. – lehunytam a szemem, éreztem a kezét a
mellkasomon, de hamar elnyomott az álom. Mikor felkeltem, már reggel volt és Vanessa
mellettem feküdt. Odabújtam hozzá, mire kinyitotta a szemét, egy fekete csipke hálóinget
viselt, soha senki meg nem mondta volna, hogy elmúlt negyven. A bőre puha volt és feszes,
az alakja kecses és az idomai teltek. Mióta az eszemet tudtam, ő mindig férfifaló volt, és
tökéletesen értettem, mit szeretnek rajta annyira.

- Rendelek reggelit. Mit ennél? – rekedt volt a hangom.
-  Kávét  meg  gyümölcsöt.  –  nagy  nehezen  feltápászkodtam  és  kinyújtóztattam  a

végtagjaimat. Az ingem teljesen összegyűrődött, ezért azonnal le is dobtam a székre. A
nappaliba indultam, ahonnét felhívtam a recepciót és megrendeltem a reggelinket. Két kis
bőröndöt pillantottam meg az asztal mellett, a sajátomból előkerestem a fürdőnadrágot,
majd elvonultam a fürdőszobába. Megmostam az arcom és levetkőztem. Végig simítottam a
derekam feletti részen, a hegen, a golyó helyén. Tudtam nem látszik nagyon, de akkor is
éreztem, ott volt. Emilyre gondoltam és újra a korházban találtam magam.

 
Két hónappal korábban

 
- Szia kicsim. – gyenge voltam, de örültem, mert Emily érintésére ébredtem föl. Az ujján

ott volt a jegygyűrű, amit tőlem kapott – Pihenj nyugodtan. – mondta. Alig éreztem valamit,
tele voltam nyomva fájdalomcsillapítókkal, így hamar visszaaludtam. Mikor újra felkeltem
Lily volt mellettem, kértem tőle egy kis vizet. Szomorúan nézett rám, mire megszorítottam a
kezét, erre majd elsírta magát, de ekkor megint rám tört a fáradság és ismét elaludtam. Két
napig így ment, mikor úgy éreztem, hogy már kipihentem magam, sikerült felülnöm. Fájt a
hátam, úgyhogy inkább nem igen mozgolódtam. Nem sokára Emily lépett be az ajtón és
mögötte volt Lily meg Vanessa is. Nagyon csendesek voltak mindhárman.

- Szia szerelmem. – Emily adott egy csókot nekem.
- Elkapták? Tudják ki volt? – kérdeztem tőlük.
- Dereket letartóztatták. Ryan elintézett mindent, amit tudott. – közölte velem Vanessa.
- Értem, az jó, akkor elmúlt a veszély. Mi bajotok? – nem értettem a komorságuk okát.
- Jeremy, úgy gondoltuk jobb, ha mi mondjuk meg neked és nem az orvos. – kíváncsian

néztem Vanessára és vártam a folytatást – Figyelj szívem – leült az ágyam szélére, a húgom
és a szerelmem állva maradtak – Meg mondom úgy is rá fogsz jönni…- vett egy nagy levegőt
mielőtt kinyögte volna - Lebénultál. – megszorította a kezem. Egy pillanatig csak bámultam
rájuk, hátha valaki megcáfolja az említetteket, de mindegyikük csendben várt. Várták a
reakciómat, én pedig csak merőn néztem és próbáltam felfogni az imént hallottakat. Nem
mozognak a lábaim, béna vagyok, egy kibaszott béna vagyok, vízhangzottak bennem a saját
szavaim. Mérhetetlen haragot és dühöt éreztem, ökölbe szorítottam a kezemet.

- Tűnjetek el innen. – szóltam rájuk – Kifelé – üvöltöttem teli torokból. Lily sírni kezdett
és láttam, kinyújtotta felém a karját, de azt hiszem a pillantásom megakadályozta abban,
hogy hozzám érjen. Emily pedig az ökölbe szorult kezem után nyúlt, de elrántottam előle.



Vanessa a másik kezemet szorongatta,  két  kézzel  akadályozta meg,  hogy elengedjem –
Tűnés innen. – kiabáltam újra. Lily már indult is kifelé, Emilyre pillantottam, villámokat
szórt a szemem, hátra hőkölt a nagy ellenállás láttán és követte a húgomat – Te is. – szóltam
erélyesen Vanessára.

- Nem. – kiabált vissza rám - Engem nem tudsz megfélemlíteni. Itt maradok veled, ha
tetszik, ha nem.

- Nem kell, hogy sajnálj. – fújtatni kezdtem, mint valami megvadult bika.
- De kell. Gyere ide szívecském. – ellenkeztem, de ő még így is magához húzott – Nyugodj

meg, nem lesz semmi baj. Minden rendbe jön Jeremy. – próbált csitítgatni.
- Nem nyugszom – fakadtam ki – Meg kellett volna halnom. – üvöltöttem neki, magához

szorított – Meg kellett volna, hogy haljak. – ismételgettem.
- Nem, ne mondj ilyeneket. Sssshh.
-  Nem  akarom  ezt,  nem  akarom.  –  próbáltam  újra  kiszabadulni  az  öleléséből.  A

kirohanásomnak, egy nővér vetett véget, mert miután bejött, az infúziós állványhoz lépett és
valamit beleszúrt, amitől azonnal elkábultam és laposakat kezdtem pislogni.

- Jól van, nyugodj meg. Semmi baj nem lesz. – hallottam még Vanessa halk szavait és
ismét  álomba merültem.  Amikor  felébredtem egyedül  voltam a  szobában,  úgy  éreztem
magam, mint akin átment egy úthenger és mikor megmozdultam, éles fájdalom nyilallt a
hátamba. Lebénultam, az istenit, nem mozog a lábam. Ököllel csaptam le az ágyra. Egy
kibaszott semmirekellő leszek így, egy hasznavehetetlen szarzsák. Hogy leszek így férfi?...
Még a WC-re se tudtam egyedül kimenni. A dühöm újra fellobbant.

- Hogy van Mr. Johnson? – lépett egy fehér köpenyes pasas a szobámba.
- Maga szerint, hogy vagyok? Ki a fasz műtött meg? – csattantam rá erélyesen.
- Én, uram. – felelte a doki, nem túl hangosan.
- Mondhatom gyönyörű munkát végzett. – folytattam az aljaskodást – Azonnal kerítse elő

a telefonomat. – utasítottam őt. Szükségem volt rá, hogy végre intézkedhessek és kezembe
vegyem a sorsomat. Senkire nem volt szükségem, mindig jól el voltam egyedül.

- Máris uram, de először meg kell, hogy vizsgáljam. – levette a sztetoszkópját.
- Hozzám ne nyúljon még egyszer. – a doki megijedt. Volt is félni valója, mert féltem, ha

közelebb hajol a puszta kezemmel kitekerem a nyakát.
- Akkor küldök egy másik orvost. – felelte lesütött szemekkel és elhagyta a kórtermet. Pár

perccel  később megérkezett  Vanessa és  Emily,  valamint  egy másik  doki,  egy nővérrel.
Csendben  tűrtem,  ahogy  vérnyomást  és  lázat  mértek,  majd  meghallgattak.  Miután
visszadőltem úgy éreztem valami nyomja a hátam, ki voltam támasztva, csak most vettem
észre. Undorítóan szánalmas voltam.

- A telefonom? – néztem rájuk kérdőn.
- Tessék, itt van. – nyújtotta oda Emily.
-  Most,  hogy  így  megbámultatok,  el  is  mehettek.  –  szóltam rájuk.  A  telefonomnak

szenteltem a figyelmem, kis hezitálás után pedig Ross számát ütöttem be. Készséges volt a
doki, azonnal jött.  Reméltem, hogy egy kicsit sikerül elvennie a dühömet, de csak még
jobban felbőszített, a szent beszédével. Nekem pedig olyan emberre volt szükségem, aki
nem sajnálkozik felettem, úgyhogy miután Ross abba hagyta a lelki fröccsöt, meg a hegyi
beszédet, Everettet hívtam. Negyed órán belül meg is érkezett, kezet rázott velem, aztán
megcsóválta a fejét.

-  Sajnálom  Jeremy.  –  szerencsére  ezzel  le  is  tudta  a  szánakozást  –  Akarja,  hogy
átvitessem máshova?

- Na végre valaki megkérdezte, hogy mit akarok. – sóhajtottam fel - Mi van Floyddal? –



először ezt kellett megbeszélnünk. Reméltem, hogy már hűvösre tették.
- Tagad mindent, de nincs alibije, rendelkezik engedéllyel, kiváló céllövő és fegyvere is

van. Őrizetbe vették, nem kell aggódnia, minden ellene szól. Tudjuk, hogy ő tette, én pedig
megígérem, hogy mindent megteszek, hogy egy életre a rács mögé kerüljön. – nézett rám
komolyan. Bíztam benne, sok éve dolgoztunk együtt és átkozott jó munkát végzett nekem.

- Az jó. Csak tartsa kézben az ügyet, semmi nem kerülheti el a figyelmünket, akadályozza
meg a szabadlábon védekezést, nem kerülhet ki a börtönből, túl veszélyes a családomra
nézve.  –  Everett  bólintott  -  Figyeljen,  Houstonban van egy  jobban felszerelt  korház.  –
folytattam.

- Igen, tudom, de ön még nem utazhat
- John olyan embernek ismersz, akit rábeszéléssel meg lehet győzni bármiről? – váltottam

személyesebb stílusra, mert most szükségem volt valakire, aki intézkedik helyettem.
- Nem Jeremy. – nyugtázta mosolyogva – Csak mond meg mit csináljak és intézem. – ez

kellett nekem, végre.
- Szerezz nekem egy időpontot, mindegy mibe kerül. Beszéld meg az orvosommal, kérd el

a leleteimet és intézd el, hogy minél előbb oda mehessek. Nem akarok tovább itt rostokolni.
Valami Peterson műtött meg, de most új orvosom van egy doktornő, Clark a neve. Keresd
meg.

- Rendben van, mindjárt beszélek vele és elintézem Houstont, de nagyon kérlek, legyél
türelemmel. – mondta nekem megnyugtatóan.

-  John, én utálok várni.  – halványan elmosolyodott és rögtön az ajtóhoz sétált,  hogy
elkezdhesse végre intézni az ügyemet. Már ha ezt lehetett ügynek nevezni.

- Máris visszajövök. – fordult vissza még az ajtóból és miután távozott, Emily váltotta őt.
- Hogy vagy? – ült le mellém és megsimogatta az arcomat. Kedves volt és ez valamiért

dühített.
- Szerinted, hogy vagyok? – csattantam rá mérgesen.
- Rosszul. – mondta alig hallhatóan. Azt hiszem, most nem akartam, hogy itt legyen, nem

tudtam elviselni, hogy így lát, ennyire nyomorúságosan. Nem akartam lerombolni benne az
általa ismert képet rólam, de talán már ehhez túl késő volt.

- Bárhogy is van most, rettentően boldog vagyok, hogy életben vagy. – közelebb hajolt és
gyengéden  az  ajkamra  tapadt,  amitől  alul  megmozdult  bennem  valami.  Picit
megkönnyebbülve nyugtáztam, hogy legalább ott még nem bénultam le, viszont a hátam
istentelenül fájt, alig tudtam mozogni.

- Engem ez egy cseppet sem tesz boldoggá. – közöltem vele szárazon.
- Ne mondj ilyet, nagyon szeretlek és köszönöm, hogy megmentettél. – nem biztos, hogy ő

volt a célpont, lehet mindketten azok voltunk.
- Engem akartak lelőni, nem téged. – vissza kell venned Johnson, bántod őt. Elkaptam a

kezét és megfogtam, ami szemmel láthatóan megnyugtatta őt. Ha most dühös is voltam, az
érzéseim nem változtak iránta, az életemet adtam volna érte, bármikor. Csak most mindent
túl soknak éreztem.

- Nem vagy éhes? Nem kérsz valamit? – szakította meg a csendet.
-  Nem. –  feleltem neki,  képtelen lettem volna enni.  Csendben ültünk tovább,  kéz a

kézben, addig míg Everett újra meg nem jelent.
- Jó napot Miss. Hamilton. – bólintott a barátnőm felé - Beszéltem vele. Véleménye szerint

ezzel várnod kellene. Muszáj pihenned, nem utazhatsz…
- Saját felelőségre sem? – vágtam a szavába.
- Az más, de nem javasolt. Viszont ismerlek és sejtettem, hogy ellenkezni fogsz.



- Milyen nap van? – gondolkodtam el.
- Hétfő. – felelte – Figyelj az lesz a legjobb, ha felhívom a houstoni korházat. Még ma

elintézem és átküldöm nekik a leleteidet. Holnap már többet tudok mondani, csak legyél
türelmes.

- Oké. – egyeztem bele, egy nap, kibírom - Mond meg Gibsonnak, hogy ő a főnök. – tértem
át az üzletre, elvégre azt is kézben kellett tartanom.

- Mint mindig. Figyelek rá, nem kell aggódnod. – kezet ráztunk, aztán elment.
- Ez mi volt? – fakadt ki Emily mikor ismét kettesben maradtunk.
-  Aminek hangzott.  Pihenni akarok. – kihúztam a kezem az övéből és teljesen hátra

dőltem.
- Rendben van. Pihenj. – felelte sírósan, megértette a célzásomat és elment. Az ajtóból

még visszanézett rám, de nem szólt semmit. Jó darabig a plafont bámultam, aludni nem
tudtam, csak ültem, magatehetetlenül.  Esteledett mikor egy nővér nézett be hozzám, a
kezében tálcát  tartott,  rajta a vacsorámmal.  Vanessa követte  őt,  leült  mellém és végig
simított az alkaromon.

- Felesleges Emilyvel így bánnod. – fedett meg - Ha nem lehet itt bent, oda kint vár.
- Mond meg neki, hogy menjen haza, te is elmehetsz. Feleslegesen vagytok itt.
-  Ne ellenségeskedj,  inkább egyél.  –  csak egy kis  levest  adtak nekem, mert  semmi

nehezet nem ehettem még. Pár tészta előfordult a sűrű krémlevesben. Vanessa végig nézte
míg ettem és bevettem a gyógyszereimet, majd elment. Hamar elaludtam, reggel viszont
korán fent voltam, a nővérke ébresztett, újabb gyógyszerekkel. Egésznap szótlanul ültem,
addig míg meg nem jött Everett, de nem volt még új híre, várnom kellett. Szar volt feküdni
és semmit se csinálni. Carlos szerencsére behozta a számítógépemet, hogy dolgozhassak
egy kicsit. Emilynek persze nem tetszett, de már nem mert semmiért szólni. Mogorva voltam
és egy kedves szavam sem volt az emberekhez. Szerdán Everett jó híreket hozott, haza
akartam már menni, de még nem lehetett egyenlőre.

- A jövő héten fogadnak. – mondta az ügyvédem - Kedden, de nem utazhatsz, csak saját
felelőségre. Szerintem elvihetnénk az útra doktor Clarkot, megfizetjük. Mit gondolsz?

- Rendben. Akkor kedden megyünk. Mit mondtak az eredményekre? – kíváncsiskodtam.
Ez volt a legfontosabb, tudnom kellett, hogy menthető vagyok e.

- Van egy duzzanatod, ami még nem lohadt le ezért is kell várni pár napot. Viszont az ő
felszerelésük jobb, vár rád egy sor vizsgálat, de semmi sincs kizárva. Paxton bizakodó volt.
Jó specialista, leinformáltam, a legjobb kezekbe kerülsz. – megeresztett egy kis mosolyt
felém.

- Kösz Everett. – rettentő hálás voltam neki, fizetésemelést érdemelt ez a fickó.
-  Nagyon  szívesen  Jeremy.  –  tudtam,  hogy  komolyan  is  gondolja.  Nem igen  voltak

barátaim,  de  John most  bizonyított.  Rettentő  nehezen és  lassan teltek  a  napok,  holott
rengeteg látogatóm volt, ámbár senkit sem akartam látni. Jobban mondva azt nem akartam,
hogy ők lássanak így. Virágot hoztak, csokoládét, gyümölcsöt, mintha az segített volna a
helyzetemen.

-  Nem hiszem, hogy kedden el  kellene utaznod Houstonba.  –  mondta Emily  miután
elment Mandy. Péntek volt és holnap már otthon szeretem volna lenni. Nem bírtam tovább
kórházban maradni, ágytálba pisilni, semmit se tenni. Mindenki gondoskodni akart rólam, ez
pedig megterhelő volt, még akkor is, ha csak a jó szándék vezérelte őket.

- Elmegyek Emily, erről nem fogok vitatkozni veled. Az én életem, az én döntésem. –
vágtam vissza.

- Miért beszélsz így velem? Tudod mennyire megbántasz? – most először emelte meg a



hangját.
- Nem érdekel. – kiabáltam vissza.
- Köszönöm. – sírva kirohant és becsapta az ajtót. Valójában érdekelt, hogy mit gondol,

hogy érez, de jelen pillanatban jobb volt neki nélkülem. Most már semmit nem tudtam neki
nyújtani és biztos voltam benne, hogy többé már nem vagyok ugyanaz a férfi a szemében,
valószínűleg undorodott tőlem, nem kívánt, csak a sajnálat vezérelte. Igen, ez rettentően
fájt,  hogy  többé  nem  lehettem  elég  férfi.  Nem  kaphattam  őt  a  karjaimba,  nem
csókolgathattam,  nem  tehettem  semmit  vele.  Alig  tudtam  elaludni,  csak  Emily  járt  a
fejemben, a kapcsolatunk és a remény, hogy Houstonban helyrehoznak. Reggel a kérésemre
doktor Clark megírta a záró jelentésem, összekészített minden papírt, lecserélték a kötésem,
utána tolószékben hagytam el a korházat. Csak fintorogtam a kerekesszék láttán, de sajnos
nem volt választásom. Az egyenes ülés nem tett jót a hátamnak, de semmi pénzért nem
vallottam volna be, hogy fájdalmaim vannak. Szörnyű volt, hogy Carlos és Grint alig bírtak
betenni a kocsiba. Nehéz voltam és ez megnehezítette a helyzetet. Emily velem utazott haza,
fogta a kezem, de nem beszélgettünk. A garázsban már sokkal ügyesebben emeltem magam
a két karommal. A hálóban ugyanez a tortúra várt rám, Emily kedvesen betakargatott, oda
adta a távirányítót és mellém tolta azt a rohadt tolószéket. Legszívesebben felrúgtam volna,
de eszembe jutott, hogy nem tudom mozgatni a lábaim és kínomban majdnem hangosan
felnevettem.

- Haza mehetsz. – közöltem lazán Emilyvel.
- Itthon vagyok.
- Nem hiszem. – erre nem felelt, csak kiment a hálóból. Hozta a vacsorámat meg a

gyógyszereimet, bár étvágyam az nem nagyon volt. Nem ettem sokat. Aztán jött a fürdés,
amitől már előre rettegtem, a barátnőm mindent megtett, hogy segítsen. Este kilenckor már
újra az ágyban feküdtem. Fel kellett venni mellém valakit, nem gondozhatott ő, ennél jobbat
érdemelt. Feltornáztam magam ülőhelyzetbe, magam mellé húztam az átkozott széket, és
beleültem. Valahol kint hagytam a telefonomat és most szükségem volt rá. Kifele kezdtem
gurulni a szobából, a rohadt küszöbnél megálltam, mert hangokat hallottam. Vanessa volt,
Lily meg Emily beszéltek, vagyis veszekedtek.

- Most mit vártál, örülni fog neki, hogy nem tud járni? – Vanessa hangja szemrehányó
volt.

- Anya. – szólt rá Lily – Ismered őt. Majd túljut rajta. Még friss a dolog, azért ilyen. –
folytatta a húgom – Lefog nyugodni.

- Ha elakarod hagyni, menj most kislány. – szólalt meg újra Vanessa.
- Nem akarom! Nem fogom! – ez már Emily dühös hangja volt – Nem értem mi bajod van.

– csattant rá Vanessára – Igent mondtam neki, szeretem őt, mellette maradok.
- És szerinted ez elég lesz? Képes leszel egy béna férfit gondozni egész életedben? – a

húgom anyja kimondta a legnagyobb félelmemet. Nem gondozhatott egész életében, azt
nem bírnám ki, inkább hagyjon el, menjen messzire és felejtsen el örökre.

-  Anya  most  már  elég.  –  rá  sem  ismertem  Lily  hangjára.  Soha  nem  szokott  így
megnyilvánulni,  az  én  cuki  kis  húgom  rendet  csinált.  Ez  mosolyra  késztetett.  Halkan
visszagurultam  az  ágyamhoz  és  bemásztam,  vagy  öt  percig  tartott,  mire  rendesen
elrendeztem  magamon  a  takarót,  egy  órával  később  mászott  be  Emily  mellém.
Oldalfekvésben voltam, nem látta az arcomat, de közel jött, átfogta a mellkasom, adott egy
puszit  a  lapockáim közé.  Annyira  kedves  volt,  sajnált,  ami  dühített  is  meg nem is.  A
legnagyobb félelmem az volt, hogy valószínűleg már nem is akart engem, csak tisztességből,
szánalomból maradt mellettem. Nem tudtam aludni,  csak egész éjjel  ezen járt a fejem.



Reggel felé fordultam, mire felébredt. Gyönyörű volt, szexi és az enyém, legalábbis egyelőre.
- Minden rendben? – kérdezte álmosan.
- Szeretkezz velem. – kértem tőle, miközben végig simítottam a karján. Máskor nem

kértem volna engedélyt, de most segítségre szorultam.
- Szerintem ez egy kicsit korai. Nem fáj a hátad? – nézett rám komolyan. Tudtam, hogy

nemet fog mondani és tudtam, elveszítem őt. Minden félelmem beigazolódott.
- Mindegy. – átügyeskedtem magamat a másik oldalamra, Emily pedig elkezdte simogatni

a hátamat – Ne. – szóltam rá, mire elvette a kezét. Szar volt a szombatom, egésznap ágyban
döglöttem,  Emilyvel  nem szóltunk  egymáshoz.  Keveset  ettem,  Carlos  segített  mosdóba
járnom, megnéztem vagy öt filmet a tévében, azelőtt soha nem fordult velem elő ilyen. Éjjel
már nem sikerült aludni, csak gyógyszerekkel. A kerekesszékkel való közlekedés nehéz volt,
főleg a küszöbök miatt. Megelégeltem a fekvést és bár az ülés nem volt felemelő, azért a nap
részét íróasztal mögött töltöttem és dolgoztam. Emily került engem, azt hiszem, csak akkor
jött,  ha valamit  hozott,  ételt,  vagy gyógyszert.  Clara a munka egy részét át  e-mailezte
nekem, így nem éreztem teljesen haszontalannak magamat és így legalább az idő is jobban
telt.

- Van vacsora. Éhes vagy? – szakított félbe már este hatkor a kedvesem.
- Nem. – feleltem neki, miközben végig futattam rajta a tekintetemet. Jó lett volna oda

menni hozzá és ágyba cipelni. Csak, hogy egy tehetetlen balfasz voltam.
- Később? – kérdezett rá még egyszer.
- Talán. – ez volt az esti beszélgetésünk. Ennyire undorodik tőlem? Már hozzám sem tud

szólni? Fájt nekem, hogy így viselkedett, hogy eltereljem a gondolataimat, megírtam pár
papírt. Egy órával később elindultam, vagyis elgurultam a nappali felé. A rohadt küszöb
magasabb volt az irodánál, mint kellett volna, én pedig szabályosan átestem rajta, ki a
tolószékből és hangos puffanással értem földet a könyökömre. Fájt, de a helyzet hihetetlenül
megalázó volt. Elmondani nem tudom mennyire szégyelltem magamat.

- Istenem, megütötted magad? Carlos jöjjön. – kiáltott Emily és mellém szaladt.
- Ne. Menj Carlos. – kiáltottam. Elég volt már, hogy Emily látta, Carlos azonnal feltűnt,

de mikor szóltam megtorpant és jobbnak látta visszavonulni. A szerelmem elkapta a karom –
Ne segíts. – szóltam rá, de nem eresztette el a kezem.

- Ne makacskodj. Hagyd, hogy segítsek. – kedvesen megsimogatott.
- Ne. – üvöltöttem rá megint – Ne érj hozzám. – folytattam. Elhúztam a kezem tőle.
- Ne tedd ezt. – kérte tőlem.
- Mit ne tegyek? Béna vagyok baszd meg, nem látod? – még ellenségesebb lettem. Küld el

Johnson. Jobb lesz neki nélküled, csak küld szépen haza, mondtam magamnak és iszonyú
nehéz volt ki mondanom a szavakat – Menj el innen. – emeltem rá a tekintetem, ez meglepte.

- Miért? – kérdezte – Miért nem fogadod el a segítségemet? Összetöröd a szívemet. –
tudom a picsába, tudom, hogy összetöröm, de nem csak a tiédet. Nyeltem egy nagyot és
felvérteztem magam.

- Mert nem. Tűnj el innen. – üvöltöttem rá – Tűnés. – ismételtem meg magam újra, bár
nem  lett  volna  szabad  kiabálnom  vele,  de  nem  voltam  olyan  lelki  állapotban,  hogy
átgondoljam a dolgokat. Emilynek potyogtak a könnyei, levette a gyűrűt amit tőlem kapott,
ledobta a földre mellém és kiviharzott. Elment, elüldöztem, elvesztettem őt. Sosem éreztem
ilyen fájdalmat és idegen volt számomra, hogy valami ennyire fájjon. A hátamra fordultam és
sírni kezdtem, mint egy kisfiú. Carlos végül oda jött hozzám és mielőtt bármit mondhattam
volna, már emelt is. Nem tudom, hogy bírt el, de megtette és nagy nehezen a kanapéra
cipelt. Nem mondott semmit, leült velem szemben, elővette a telefonját és várt. Kicsivel



később megérkezett a húgom és az anyja. Lily velem sírt, nem tudta mit tegyen, de Vanessa
rögtön a karjaiba zárt és próbált csitítgatni. Carlos az asztalra tette a jegygyűrűt, mindenki
oda nézett, de senki nem kérdezett tőlem semmit. Ott a kanapén álomba sírtam magam.
Évek óta nem sírtam álomba magam, fogalmam sem volt, hogy történhetett ez velem, nem
voltam ilyen. A sírást mindig is a gyengeség jelének tartottam, de most szükségem volt rá.
Valahogy ki kellett magamból adni a fájdalmat és az edzés most sehogy sem jöhetett szóba.
Reggel biztos szörnyen festettem és pont olyan szörnyen is éreztem magam. Lily elment az
iskolába, Vanessa meg reggelit adott nekem.

- Vedd be. – mutatott a gyógyszereimre. Hálás voltam neki, hogy itt van, nyoma sem volt
a  félelmemnek.  Viszont  Emily  nagyon hiányzott,  holott  még alig  ment el.  Jó  lett  volna
éreznem, hogy itt van velem, szeret és a gondomat viseli, de nem kívánhattam neki ilyen
sorsot. A másnap hamar eljött, én meg duplán dagonyáztam az önsajnálatban. A gyűrűt
rátettem egy ezüstláncra és a nyakamba akasztottam. A következő éjjelen megint álomba
sírtam magam. Másnap kora reggel  indultunk a reptérre és Houstonban elkezdődtek a
vizsgálatok. A következő napjaim erről szóltak, de Vanessa végig velem maradt. A műtéteim
alatt, a fizioterápián az első  lépéseimnél, ott volt és támogatott. Mindent megtett, hogy
biztosítsa a kényelmemet, maximálisan kiszolgált, még akkor is mikor pokróc voltam vele.
Közelebb éreztem magamhoz, mint valaha, de Emilyre minden nap gondoltam, egyre jobban
hiányzott. Szerettem és tudtam, hogy ez örökre szól. Az egyhónapos kemény rehabilitáció
alatt is csak ő lebegett a szemem előtt. Az orvosok előre figyelmeztettek, hogy nehéz lesz, de
tudtam miatta sikerül még a lehetetlen is. Most két hónappal a lövés után, már alig volt
szükségem a botra. Orvosi csodának számítottam, de valójában Emily csodája voltam.

 
A most

 
Merengésemből  Vanessa  szakított  ki,  durván visszahúzott  a  jelenbe,  emlékeztetve  a

tegnapra. Emilynek már volt valakije, túljutott rajtam. Önző dolog volt tőlem újra felkeresni,
de látnom kellett és megpróbálnom a lehetetlent is.

- Itt a reggeli. – szólt be. Fürdőnadrágba kibotorkáltam hozzá. - Jól kezdődik a reggel. –
bökött felém – Nagyon rágyúrtál felül. – jegyezte meg mosolyogva.

-  Mivel  futni  nem  tudok  még,  a  súlyzózás  bizonyult  eddig  a  legjobb  feszültség
levezetésnek.  Valahogy  muszáj  kiadnom a  gőzt.  –  nem bőghetek  folyton,  tettem hozzá
magamban - Lejössz úszni?

- Igen, persze, de ne vágj ilyen fancsali képet. – mosolygott rám újra.
-  Mit  hazudtál  Ronnak?  –  kérdeztem  miközben  asztalhoz  ültem,  kávét  töltöttem  a

reggelizős kocsiról. Vanessa rögtön szedett nekem rántottát.
- Hogy az egyik barátnőmmel kényeztessük magunkat egy fürdőben – válaszolta meg a

kérdésemet - Tudod Ronban az a jó, hogy olyan, mintha a hűséges kiskutyám lenne. Nem
ugat és nem is  harap.  – hát  igen,  ami a szívén az a száján és tudtam, hogy ezt  nem
lenézésből mondta.

- Ezt te váltod ki a férfiakból. - kezdtem el enni, ő is leült mellém.
- És belőled mit váltok ki? – méregetett engem. Sok mindent kiváltott belőlem. Túl sok

mindent  és  csomó  ellentétes  dolgot.  Csak  megvontam  vállam  és  újra  a  reggelimre
koncentráltam  –  Nem  árulod  el?  Azt  tudom,  hogy  nem  vagy  közömbös  irántam.  –
gyümölcssalátával kezdte megpakolni a tányérját és enni kezdett. Közben fel-fel nézett rám
a szempillái alól.



- Elakarsz csábítani? – tértem a lényegre.
- Oh bébi, téged mindig. – elvigyorodtam.
-  És az sem taszít,  amit láttál  belőlem az elmúlt a hetekben a sok sírás,  üvöltözés,

tombolás?
- Jeremy, nálam jobban senki nem ismer téged. Nem érdekel a múlt. Nehéz volt ez a jó

pár hét, de túl vagyunk rajta és ugyanannyira vagy vonzó a számomra, mint bármikor eddig.
–  Emily  sem  ismer  nálad  jobban,  ez  igaz,  nyugtáztam  magamban  –  Mindent
megtestesítettem neked  az  évek  alatt.  –  tudtam,  hogy  igaza  van,  bár  beteg  dolognak
tartottam a köztünk lévő  kapcsolatot – Voltam az anyukád, nem tartott sokáig, voltam a
barátod, a szerelmed, a nőd, a szeretőd. Azt hiszem nem tudok már újat mutatni és te sem
nekem. – ez mind igaz volt és egy kicsit szomorú is.

- Ez beteg dolog. – mondtam elborzadva.
- Lehet, igen az, de nem bánom. Csak egyet bánok, hogy nem védtelek meg Russeltől.

Nem hittem neked  és  nem tudok  elégszer  bocsánatot  kérni  érte.  Sokáig  tartott,  mire
rájöttem, addigra sérült lettél lelkileg és testileg is. Sosem akartam, hogy félj tőlem Jeremy.
– sokszor bocsánatot kért már ezért, de nem tudtam, hogy mennyire hihetek neki, mármint a
félelemmel kapcsolatban. Azt hiszem élvezte, hogy kihasználhat.

-  Ne beszéljünk erről.  – nem akartam a múltra gondolni,  vagy emlékezni,  elakartam
feledni  azt  az  időszakot.  Csendesen  ettünk  tovább,  elmélyedtem a  gondolataimban.  Ki
lehetett az a fickó? Miért Emily? Vajon csak ennyit jelentettem, vagy csak felejteni próbál?
Vagy az undor ilyen erős? Fogalmam sem volt és a gondolataim az őrületbe kergettek.

- Mire gondolsz? – simogatta meg a kézfejem Vanessa.
- Emilyre. Nem tudom kiverni a fejemből, szeretem őt.
- Túl leszel rajta. Rajtam is túljutottál, bár a kapcsolatunk más volt.
- Több mint tíz évbe telt, mire újra szerelmes lettem. Nincs újabb ennyi időm. – hát igen

szerettem Vanessát még a kamasz éveimben, de az más fajta szerelem volt, beteges és
pusztító rám nézve. Amit most éreztem, az volt az igazi,  a mindent elsöprő, a mindent
felemésztő. Vissza akartam kapni.

- Segítek, ha hagyod. – jelentette ki és eszembe jutott a tegnapi csók – Ezt vedd le. –
kitépte a nyakamból a láncot, majd megnézte a gyűrűt – Gyönyörű darab.

-  Az.  –  sokat  jelentett  nekem azaz  ékszer,  hiszen  Emily  viselte  egy  ideig.  Hozzám
tartozott, az enyém volt.

- Válj meg tőle minél hamarabb. – letette az asztalra, és talán igaza volt, el kellett volna
adnom már.

- Elkérhetem a telefonodat? – váltottam témát.
- Persze. Hol a tiéd? – elém csúsztatta a készüléket.
- Kidobtam az ablakon. – nem mondott semmit, én meg Clarát hívtam egy új mobil miatt,

a régi számmal. Örültem, hogy csak hétfőn kapom kézhez, addig is nyugalmam volt. Bár
szívesen felhívtam volna Emilyt, hogy számon kérjem, de erre már régen elvesztettem a
jogomat. Ez pedig fájt, rohadtul.

Vanessa  elvonult  a  fürdőbe  én  meg  tovább  kávéztam  és  bekapcsoltam  a  tévét.
Megnéztem a napi részvényeket és fellapoztam az újságot is. A húgom anyja, egy szexi
fürdőruhában tért vissza – Tudod, nagyon szép vagy. – elmosolyodott, ahogy végig mértem.
A mosolya csábos volt, nem az a félénkszerű, mint Emily, mikor fogadja a bókjaimat,  ő
tisztában volt vele mennyire jó nő. Oda dobott nekem egy köntöst. Elkaptam a fehér puha
ruhadarabot, ő is hozott egyet magával. Nyújtottam a medence mellett pár perceg, aztán
úsztam pár hosszt, hogy megmozgassam minden izmomat.



- Jól vagy? – tudakolta Vanessa, mikor elértem a medence végébe.
- Persze. – mondtam neki, aztán mellúszással folytattam. Jól ment, bár a létránál kicsit

megimbolyogtam, de Vanessa utánam nyúlt és segített kimászni.
- Túlzásba viszed. – fedett meg - Támaszkodj nyugodtan rám. – átkaroltam a derekát,

leültetett,  majd felvette a csengő  mobiltelefonját  –  Szia Lily.  Mi újság?...A bátyád? Azt
hiszem a rehabilitációjára ment…Igen vele vagyok. Lily minden rendben?...Rendben. Szia. –
letette – Miért nem tudok neki hazudni? – kérdezte tőlem.

- Mert némileg hasonlítotok, csak ő még egy kicsit gyerek.
- Kösz. Idejön ebédre, egyre, addig menjünk, izzadjunk egyet. – a szaunában folytattuk a

lazulást, tizenöt percet után már a pezsgőfürdőben üldögéltünk.
-  Szeretném, ha egy kicsit  átmasszíroznál.  –  kértem tőle.  Jó  lett  volna,  ha Emilytől

kérhetem a masszírozást.
- Igen, persze. Jót tesz? – már nem először kértem meg rá.
- Aha. Ellazultabb leszek tőle és a mozgás is sokkal jobban esik utána.
- Örülök neki, hogy segíthetek. – délben mentünk fel, ledőltem az ágyra, Vanessa pedig

egy kis krémet dörgölt belém – Nem okozok fájdalmat, ugye? – kérdezte, mikor elérte a
derekamat.

- Nem, jó kezeid vannak. Milyen a heg? – rettentő óvatosan ért hozzám a derekamnál.
- Alig látszik. Mindössze egy halovány kis csík van itt és szerintem, ha lesülnél még

jobban eltűnne. – folytatta a masszírozást, majd elment letusolni,  kicsivel később én is.
Mikor  kijöttem  már  ruhában  állt  a  nappali  tükör  előtt  és  éppen  sminkelte  magát  –
Szerettelek öltöztetni. – bökött felém, miközben az ingemet gomboltam be. Összeérintette az
ajkait, majd rám mosolygott.

- Te aztán nem kertelsz. – vágtam vissza.
- Szívem, az én koromban már jobb a lényegre térni. – ezen elmosolyodtam – Szeretem,

ha mosolyogsz. Nagyon lehengerlő vagy. – elindult felém, rohadt szexi volt a nyakba kötős
lila ruhájában.

- Azt hittem, te immunis vagy erre a sármra. – flörtöltem vele tovább.
- Nagyon rosszul hitted. Te. Mindig. Tetszel. Nekem. – hangsúlyozta jól ki – Ez a rövidebb

haj nagyon jól áll.
- Csak olyan, mint szokott lenni.
- Nem igaz. Pont tökéletes, olyan, amibe szívesen beletúrnék. – már teljesen előttem állt.
- Ti nők imádjátok összezilálni a hajamat. – felemelte a karját, a tarkómhoz nyúlt és végig

szántotta az ujjaival  a  hajamat.  Saját  magamat is  megleptem azzal,  hogy a feneke alá
nyúltam és felkaptam. Nem szólt semmit, a szemembe nézett és csak úgy izzott a tekintete.
Nem volt túl kellemes mozdulat sor, úgyhogy gyorsan az ágyhoz vittem és ledöntöttem rá.
Meg fogod bánni Johnson. Ne legyél hülye, ha megteszed nincs visszaút. Egy hang mondta a
fejembe, de én lehurrogtam és megcsókoltam. A hátamra fordultam, magammal húzva őt,
meglovagolt, miközben a nyakát szívogattam.

- Várj. – felült, kikötötte a nyakba kötős ruhát, ami lehullott a hasára és szabadon hagyta
a melleit. Férfi voltam, ő meg gyönyörű, de mielőtt bármit tehettem volna az ingem után
nyúlt és széttépte a mellkasomon. Gyakorlatilag egy gombom sem maradt, de egy cseppet
sem bántam. Végig húzta a két tenyerét a vállamtól egészen le a hasamig, majd lehajolt és
újra megcsókolt. Kézbe fogtam a két mellett, kemények voltak, a bimbói is megkeményedtek
a tenyerem alatt. Elszakítottam a szám az övétől és a telt kebleket kezdtem el kényeztetni.
Megszorította  a  vállamat  és  hangosan  felnyögött.  Egyre  keményebbre  szoptam  a
mellbimbóit,  a kezemet pedig leügyeskedtem a két combja közé. Bugyit azt nem viselt,



viszont  készen  állt  rám.  Ettől  totálisan  elvesztettem  az  eszem,  kész  voltam  rá,  hogy
megdugjam. Újra csókolózni kezdtünk, ám hangos kopogtatás szakított félbe bennünket.

-  Lily.  –  nyögtem ki  ijedten.  Vanessa azonnal felpattant rólam, gyorsan összekötette
velem a ruháját, majd kiment a nappaliba, hogy fogadja a húgomat.

- Remélem újra akarni fogod. – suttogta mikor utána mentem, az ingemre mutatott, így
elsiettem, hogy gyorsan lecserélhessem. Nem tudtam betűrni, arra már nem volt idő, de
sikerült lehiggadnom, míg a húgom és az anyja társalogtak. Hátra simítottam a hajam és a
nappaliba mentem hozzájuk.

- Szia. – köszöntem a húgomnak, akinek már látszott a hasa, elvégre négy hónapos terhes
volt. Kislányt várt.

- Hogy vagy Jer? – puszilt meg, aztán megölelt, amit viszonoztam.
- Ahogy mindig. – feleltem neki.
- Emily beszélni akar veled. Azt mondta nem tud elérni, én is hívtalak. Hol a telefonod? –

beszélni akar velem? Még is miről? Francba…miért dobtam ki a telefonom? Magamban
bosszankodtam.

- Mit akart? Nem mondott neked semmit? – bár eléggé világos volt a tegnapi helyzet,
tettem hozzá magamban.

- Nem, fogalmam sincs mit akar, gondolom beszélni. – húzta el a száját, majd vállat vont -
Eszünk? Éhen halok. – Lily mostanában mindig éhes volt. Vanessa oda hozta a botomat, amit
tőle  kaptam.  Egy  fekete  pálca  volt  és  a  vége  ezüstgombos,  amiben  a  monogramom
díszelgett. Pöpecül nézett ki, de utáltam.

- Nem kell. – hurrogtam le.
- Azért csak hozd. – adta a kezembe és végül elvettem, elindultunk lefelé.
-  Engem is  hívhattatok volna erre a  kis  pihenésre.  Rám fér,  tudjátok milyen nehéz

hordozni egy másik embert is? – Vanessa bólintott.
- Ha szeretnél itt maradhatsz. – mondtam neki. Lifttel indultunk az étterembe, ott már

várt ránk az asztalunk. Segítettek nekem leülni, ami megmondom  őszintén nagyon nem
tetszett, de próbáltam fékezni a haragomat. Olasz kaját ettünk, az mindenkinek megfelelt és
nem kellett rá sokat várni sem.

-  És  mi  lesz  a  neve  az  unokahúgomnak?  –  tudakoltam  megint.  Mindenhéten
megkérdeztem  Lilyt,  eddig  még  nem  döntött.

- Hát vagy Lorel, vagy Laura. – oh választott.
- Miért éppen? – kíváncsiskodtam tovább.
- Mert az tetszik. – ezt komolyan megválaszolta, elmosolyodtam rajta.
- Remélem Johnson lesz.
- Azt is megkapja, nem kell aggódnod. Voltam apánál, olvastam neki. – én már jó régen

nem voltam nála. Szégyelltem is magam érte. Be kellett iktatnom egy látogatást.
- Én is voltam nála. – tette hozzá Vanessa. Visszaemlékeztem azokra az időkre, mikor

Vanessa minden este apám után sírt, én meg nem tudtam megvigasztalni, nem tudtam érte
mit  tenni.  Azután  összejött  Russellel,  velem  nem  foglalkozott  és  a  világomba  akkor
köszöntött be az igazi pokol. - Vittem neki csokit, sokat mosolygott. – vajon Vanessa őt látja
bennem?  Érdeklődve  néztem  rá,  de  témát  váltottak.  Lily  előszedte  a  táskájából  az
ultrahangos képet és azt mutogatta nekünk. Ebéd közben megjelent Vanessa barátnője, így
a hazugságból, igazság lett.

- Tereza. – üdvözöltem őt két puszival, miközben felálltam és kihúztam neki egy széket.
- Jó látni téged Jeremy. Hogy vagy szívem? – simított végig a karomon.
- Jobban, köszönöm. – feleltem neki és visszahuppantam a helyemre.



- Örülök neki. – ezer éve ismertem már ezt a nőt, Vanessa legrégibb barátnője volt, sok
időt töltöttek együtt mindig. Sőt még rám is vigyázott mikor még kölyök voltam – Lily. Veled
mi újság kedvesem? Mikor születik a legjobb barátnőm első unokája? – fordult a húgom felé.

- Még öt hónap. Lány lesz, anya biztos mondta már. – az asszony bólintott.
- Kértek egy kis bort? – intettem a pincérnek – Egy üveg édes Merlotot kérünk.
- Meg egy koffeinmentes kávét. – szólt közbe Lily – Mi lesz a délutáni program? Mit

szóltok egy masszázshoz, egy arcpakoláshoz, manikűröshöz. – annyira nem rajongtam az
ötletért. Meghozta a pincér az italokat, én is ittam egy pohár bort, de csak udvariasságból,
mert a nők csacsogni kezdtek.

- Én felmegyek aludni egyet. – szóltam közbe negyed óra után.
- De jól vagy, ugye? – fordult hozzám Vanessa.
- Persze, csak elfáradtam. – felálltam – Írassatok mindent a számlámhoz. Majd később

lejövök még és folytatom a hidroterápiámat.
- Majd szólj. – bólintottam.
-  További  jó  szórakozást  hölgyek.  –  felbicegtem a lakosztályba,  alsóra vetkőztem és

leheveredtem az ágyra. Bekapcsoltam a tévét, de kár volt, mert nagyon hamar elnyomott az
álom. Simogatásra ébredtem.

- Nem akartalak felkelteni.
- Lemegyek én is. Felveszem a fürdőnadrágom. – Vanessa megcsókolt.
- Azt szívesen végignézem. – elmentem a fürdőbe és direkt ott vettem fel. Köntösben

jelentem meg a nappaliban és Vanessa csalódottan téregette a fejét. Megfogtam a vállát és
úgy indultunk le – Botnak használsz? – kérdezte szemtelenül,  de tudtam, szereti  mikor
fogdosom.

- Aha. – visszamentünk az uszodába a lányokhoz. A mostohám is fürdőruhát vett. Úszás
után kiültem a medence szélére, a pincér lányra figyeltem fel. Ismerős volt nekem.

- Hello Mr. Johnson. – mosolygott rám. A wellnessrészleg pincére volt, egy mixer. Ah,
már meg volt honnan ismerem, egyszer lefeküdtem vele.

- Szia. – ez bunkóság, de a nevére nem emlékeztem, szerencsére a kitűzője segített.
Amanda.

- Látom jobban vagy. Örülök neki. Iszol valami finomat?
- Egy koktél jól esne, köszi. – követtem őt, ki a medencéből. A bár rögtön az uszoda

mellett állt, oda dobott nekem egy törülközőt, kicsit megtörülköztem és felhuppantam az
egyik bár székre.

- Manhattan?
- Jöhet és kérnék egy kis vizet is. – a vizet hamar megkaptam és le is húztam az egészet

egy szuszra – Hogyhogy még nem egy bárban dolgozol? Mármint egy igaziban. – tettem
hozzá.

-  Itt  nyugisabb.  Egyébként,  tényleg jól  vagy? –  gyönyörű  kékszemei  voltak ennek a
lánynak. Nekem a zöld szempár hiányzott, ami kívánt és rám nevetett, megigézett egyetlen
pillantással.

- Egyre jobban. Lassan lefutom a martont is. – elmosolyodott.
- Az jó. Egészségedre. – elém tette a koktélt.
-  Köszönöm. – belekortyoltam, jó erős volt  –  És te hogy vagy? – hirtelen egy kezet

éreztem a hátamon. Vanessa utánam jött – Ő Vanessa Cola a húgom anyukája. Vanessa, ő
Amanda egy barátom. – mutattam be őket egymásnak.

- Örvendek Mrs. Cole. Adhatok valamit? – kérdezte kedvesen a lány.
- Két margaritát és egy almalevet kérek. – jött a nem túl barátságos válasz.



- Máris készítem. És egyébként igen, jól vagyok Jeremy. Szerintem jobban, mint te. –
elfordult  és  keverni  kezdte  a  margaritákat.  Csendben  vártuk  az  italokat,  de  Amanda
visszakísért minket az asztalunkhoz – Ha kell valami, tudod hol találsz. – végig simított a
hátamon,  majd  elment,  megbámultam  a  fenekét.  Mikor  visszafordultam  Lily  kajánul
vigyorgott rám.

- Hölgyek milyen volt a kényeztetés? – ültem le egy székre az italommal.
-  Remek.  –  felelte  Tereza  –  Látom  téged  szívesen  kényeztetnek  ingyen  is.  –  ő  is

mosolygott.
- Hidd el, ha béna lennék, rám sem néznének.
- Jeremy ez nem igaz, te is tudod. – folytatta Tereza – Mi nők azért nem vagyunk ennyire

felszínesek és te, már ne haragudj, hogy ezt mondom, de bénán is Jeremy Johnson voltál. És
hát édes szívem, ezt a nevet mindenki ismeri és az arcot is hozzá, ami meglehetősen szép.

-  Szóval  bejövök  neked?  –  kérdeztem nevetve.  Jól  estek  a  bókok,  csak  nehéz  volt
elhinnem.  Mindig  maga  biztos  voltam,  de  az  csak  egy  álca  volt,  hogy  tereljek  a
hiányosságaimról.

- Ne legyél szemtelen. – mondta mosolyogva. Lassan megittam az italomat, Lily pedig
elszenderedett, mi ketten Vanessával átmentünk a pezsgőfürdőbe.

- Csak nem vagy féltékeny? – néztem rá kaján mosollyal.
- Egy ilyen kislány, nem lehet ellenfél a számomra. – őszinte volt, úgy láttam.
- Kérdeznem kell valamit. Apát látod bennem? – elmosolyodott.
- Nem. Apukád nagyon jó pasi volt mindig is, de te természetre és kinézetre is más vagy.

Az  orrát  és  a  hajszínét  örökölted,  de  szerintem te  anyukádra  jobban hasonlítasz  és  a
természeted elég sajátos.

- Tudod ki az anyám? – megdöbbentett, még sosem mondott róla semmit, bár nem is
kérdeztem.

- Egyszer láttam őt. Te nem? Nem is emlékszel? – megráztam a fejem - Elakart vinni.
Tony  szörnyen  dühös  lett,  merthogy  volt  egy  másik  pasija,  azt  hiszem Angliába,  vagy
Skóciába akart menni.

- Szeretett? – kérdeztem megdöbbenve.
- Szívem, hát persze hogy szeretett.
- Nem hiszem, akkor visszajött volna értem.
- Talán nem tudja. Elment Angliába és nem értesült róla. Nem éri meg, hogy elszomorodj.
- Nem hiszem. Egyszerűen csak nem szeretett engem. – hagytam annyiban. Nem akartam

rá gondolni.
- De…
- Nincs de. Ha annyira fontos lettem volna, visszajött volna, egy pár hónap után, de nem

tette és én…
- Elcsesztelek. – vágott a szavamba.
- Árvaházba kerültem volna, ha nem vállalsz be. – igen ez így volt. Apának volt egy öccse,

de  ő  hamar lelépett tőlünk és különben is még fiatalkorú volt, mikor apa meghalt. Sok
pénzzel és ügyvédek hadával sikerült csak Vanessánál maradnom. Elintézték, hogy legyen
egy meghallgatás, hogy meghallgassanak engem, Vanessa akkor azt mondta: - Nem lesz
semmi baj szívem, csak mond el, hogy otthon szeretnél élni, velem és a húgoddal. – Ő akkor
huszonkettő volt és apával fél éve éltek házasságban.

- A francba is, elkellett volna szaladnod, mikor Tony azt mondta fuss – ébresztett fel az
emlékeimből – Nem szabadott volna, hogy tanúja légy apád balesetének. Miért maradtál ott?

- Mert segíteni akartam apának, viszont nem tudtam mit kell csinálni, de te visszajöttél



értem. Mindenre emlékszem, egész éjjel  sírtam. –  csendben maradtunk mind a ketten.
Nehéz pillanatok voltak azok, nem csak nekem, Vanessa a szerelmét veszítette el. Most már
megtudtam érteni milyen érzés is az. Még a gondolattól is rosszul éreztem magam.

Délután átmentem kondizni  egy kicsit  a  hotel  tornatermébe.  Egy kis  biciklizéssel  is
megpróbálkoztam és hát elég jól ment. Lily és Vanessa egy filmet néztek, mikor visszaértem
a lakosztályba. Gyors tusolás után csatlakoztam hozzájuk a nappaliban.

- És Sam? – kérdeztem pár perc múlva.
- Nem kell, hogy sülve-főve együtt legyünk, mindenkinek jár a pihenés. – Lily bosszúsan

nézett rám. Békésen néztük tovább a filmet, együtt vacsoráztunk, este pedig Vanessa és Lily
a lakosztály másik hálójába vonult vissza, így én egyedül aludtam. Reggel viszonylag korán
fent voltam, már hétkor. A nap szinte ugyanúgy telt, mint tegnap, de ma már otthon voltam
délután ötkor. A lányok is hazamentek. Hétfőn az irodámban várt az új telefonom a régi
számmal, nem kapcsoltam be, hiszen ott volt a céges vezetékes is. Gibsonnal dolgoztam
egész délelőtt, tizenkettőkor ebédelni készültem, amikor látogatóm érkezett.

- Uram, Mrs. Cole van itt.
- Küldje be Clara. – szóltam vissza. Vanessa belibegett, én pedig rendesen megbámultam

őt. A hosszú lábain legeltettem a szemem, mielőtt ránéztem volna – Szia. – köszöntem neki.
- Szia. Hoztam ebédet. – egy papírzacskót tett le a bárpultra.
-  Köszönöm,  nem  kellett  volna.  –  megkerültem  az  íróasztalom  és  fenékkel

megtámaszkodtam  az  első  részén.
- Szívesen. – oda jött hozzám, átfogta a derekamat – Hogy vagy?
-  Jól.  –  sokat  gondolok  Emilyre,  tettem  hozzá  magamban.  Felnyúlt  és  kioldotta  a

nyakkendőmet –  Mit  csinálsz? –  kérdeztem tőle,  mire kihúzta a mellény alól  és letette
mellénk.

- Levetkőztetlek. – szétgombolta az ingem, amíg a mellény engedte. Meglátta a láncon a
gyűrűt, de most nem szólt semmit, csak széthúzta az inget és csókolgatni kezdte a bőrömet.
Felment a torkomon, oldalt az állkapcsomon, megharapta a fülcimpámat. Kinyílt az irodám
ajtaja és Emily és Lily állt velem szemben.

- Anya…te… - hebegte a húgocskám mikor megpillantott bennünket. Egy percre elsápadt,
de ezt a színt gyorsan váltotta a vörös árnyalat. Emily megtámasztotta Lilyt, ő valamiért nem
lepődött meg. Istenem, nagyon jó volt látnom  őt. Vanessa odament a lányához, gyorsan
leültették, Emily pedig elindult kifelé, én meg utána loholtam amennyire tudtam.

- Állj meg. – kiáltottam a hátának, majd oldalra néztem és dühös pillantást küldtem Clara
felé, amiért beengedte őket – Kérlek. – mindkét titkárnő engem bámult, de csak folytattam
az utam Emily felé, ő megállt és megfordult, de mikor elé értem egy hatalmas pofont kevert
le nekem. A hisztit nem jól bírtam, ő pedig nem kezdett el kiabálni csak a lift felé ment
tovább.  Szerencsére  egyik  fülke  sem volt  az  emeleten,  várnia  kellett  ami  kapóra  jött,
utolértem. – Beszéljünk. – kértem tőle. Ekkor megérkezett a felvonó, bepattant én meg
utána mentem. Üres volt, ezért mikor elindult, benyomtam a stop gombot. Emily a földre
ejtette a táskáját és rám meredt. Azt hittem hisztizni fog, kiabálni,  de  ő  megcsókolt és
simogatott. Erősen szívta be az ajkam, a nyelve pedig gyorsan a számba hatolt. Annyira jó
volt őt érezni, az ízét, az illatát, jobban hiányzott, mint gondoltam. Nem állt le a csókkal egy
percig sem, a keze a hajamat szántotta végig. Feltűrtem a szoknyáját,  ő  meg lehúzta a
sliccem és  kiszabadította  a  farkamat.  Fel-le  járt  a  keze  az  álló  férfiasságomon.  Vadul
ziháltunk mind a ketten, megemeltem őt, oldalra toltam a bugyit és már benne is voltam.
Neki nyomtam a hátát a lift oldalának. Ha leszakad a derekam, akkor is megcsinálom őt,
gondoltam és vadul döfködni kezdtem, mire ő belemélyeztette a fogait a nyakamba. Újra és



újra rácsúszott a farkamra.
- Igennn…csináld. – suttogta a fülembe. Rátapadtam a nyakára és tovább dugtam őt. Az

egyik kezemmel a blúzon keresztül markoltam meg a mellét, míg ő újra a számat kereste. A
csók mindent elárult, kívánt és akart engem – Ah…Jeremy – felkiáltott majd a következő
döfésnél  szinte teljesen magába fogadott,  ekkor megremegett,  megszorult  a  hüvelye,  a
bőrömbe zihált és elélvezett. Egy újabb lökés után engem is utolért a gyönyör. Annyira jó
volt,  annyira  kívántam  és  szerettem,  hogy  az  valami  elképzelhetetlennek  tűnt.  Újra
megcsókolt, lassan letettem őt a földre és kicsusszantam belőle. Benyomott egy gombot és
alig volt időm rendbe szedni magam míg megállt a lift. Éles fájdalmat éreztem a derekam
környékén és egyre jobban izzadtam. Emily kiszállt a másodikon és nem volt erőm utána
menni. Nem mondott semmit, így visszaindultam az emeletemre, már csillagokat láttam a
fájdalomtól. Állsz, mozog a lábad, érzed, nyugi Johnson, semmi baj nincs. Megérkeztem a
megfelelő  szintre,  elvánszorogtam a  recepció  előtt,  a  lány  nem volt  ott,  ebédszünetet
tarthatott. Bementem a folyosóra, megtámasztottam a kezemmel a derekamat.

- Jeremy, te meg anya… - Lily jött kifelé.
- Ne most. – mondtam neki fojtott hangon. Megálltam Clara asztala mellett, felnézett rám

– Hívjon egy…egy mentőt. – már nem láttam, annyira fájt és hangos puffanással földnek
vágódtam.

- Mr. Johnson. Hall engem? – doktor Clarkot pillantottam meg, a karom infúzióra volt
kötve.

- Igen. – megpróbáltam behajlítani a lábujjaim, sikerült. Tudtam mozogni.
- Jól van, ideje volt magához térni, elájult a fájdalomtól. Adtam egy érzéstelenítő injekciót

a derekába és beszúrtunk egy kis fájdalomcsillapítót is. Mit művelt? Megmondtuk, hogy nem
lehet se futni, se emelgetni álló helyzetben. – pirított rám mérgesen.

- Nem volt szándékos. – szabadkoztam.


